
Bestyrelsesmøde 
28.06.2017 

i Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

 
 
Dato: 28. Juni 2017 kl. 19.00 
 
Mødelokale: 12. st. th 
 
Medlemmer: Lene Nyboe Jacobsen 

Maria Kold Bjørndal 
Daniel Miotto Dupont 
Arne Sloth 

 
Suppleanter: Hanne Bagge  

Anusha 
 
Afbud:Hanne Bagge 

Anusha  
 
 
 
  



Dagsorden 
 

1. Nyt fra formanden 
- Eboks 

2. Nyt fra ejerforeningen 
3. Nyt ift. økonomi  

- Forbrugsopgørelser  
- Regnskab 
- Forsikringspolice 

4. Nyt fra drift 
- Gæsteværelse 
- Malertilbud v/alle 
- Nye vaskemaskiner v/ Arne og Maria 
- Status på driftsopgaver, herunder opgaveløsning v/Arne 

5. Nyt fra FU  
- FU møde 

6. Andre arbejdsopgaver 
7. Evt.  

- OBS: Vi aftalte husorden sidste gang?? 
 
 
 

Referat 
1.  
- Vi har problemer med at få ordentligt adgang til e-boks, vi arbejder på at formanden 

samt kasserer får fuld adgang hertil. Lene tager kontakt til tidligere formand.  
 
      2. 

- Lejligheden 14. 1.mf er blevet solgt med overtagelse 15/8-17 
- Festudvalget (Fleur 10, 2. tv., Elsebeth 10, st. th & Jesper 12, st. th) har planlagt 

sommerfest d. 9/9-17. Bestyrelsen vil gerne støtte sommerfesten ved leje af telt, ved 
nok tilmeldinger.  

 
 
     3.  

- Betalingsservice kører for hele blokken på nær i et tilfælde, Daniel tager kontakt til 
vedkommende.  

- Forbrugsopgørelser kommer ud denne uge. Er der ikke kommentarer vil der blive 
påbegyndt opkrævning for for lidt betalt via PBS i august og for meget betalt vil blive 
refunderet. 

- Haneandele (forbrugsopgørelse): Ejendommen skal gennemgås herfor inden næste 
forbrugsopgørelse. 



- Konto til grundfonden oprettt 
- Vores forsikring løber ud 1. januar. Jeg har snakket med TopDanmark og de 

kontakter os 3 måneder inden.  
- Michael Thomsen, 12., 1. tv. vil gerne hjælpe os med at se på, om vi har de bedst 

mulige forsikringer.  
  
      4. 

- Gæsteværelset er røgfrit, hvilket tidligere ikke har været helt tydeligt. Det er blevet 
klargjort over for de lejere der er af rummet. Endvidere budgetteres der 10.000 til 
vedligeholdelse af gæsteværelset.  

- Malertilbud, der skal indhentes ét yderligere tilbud til prissammenligning. Daniel tager 
kontakt. 

- Centrifugen i vaskerummet er i stykker, og modellen kan ikke renoveres grundet 
alderen og modellen. Arne indhenter tilbud på nye vaskemaskiner og eventuel 
tørretumbler hos Electrolux.  

- Der har været flere henvendelser fra beboer om “vicevært”-lignende opgaver, hvor 
de forventer Arne kan løse opgaven for dem. Ejerforeningen har ingen vicevært 
ansat, og fremtidige henvendelser vil afvises hvis de ikke er retmæssige.  

- Til Oktober kommer de nye container fra kommunen, hvorefter pap og glas affald 
forsvinder. 

  
     5.  

- Legepladsen: Der er kommet et nyt tov.  
- Areal bag blok 3 som har været gravet op ser ud til at være blevet fint genetableret. 
- Der arbejdes på udarbejdelse af håndværker kartotek.  

  
     6.  

- På næste møde gennemgår vi gældende husorden og taler om eventuelle rettelser af 
nuværende.  

 
 
 
  
 
 
 
Næste møde:  

- onsdag d. 16/8 
 
 
 


